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احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله و صحبه و سلم تسليما كثريا إىل يوم الّدين 

 :أّما بعد

مّوفق الّدين أيب حممد عبد اهلل : ُلمَعة االعتَقاد لإلمام   :فهذه مذاكرة الدرس الثاين من شرح  كتاب
 -رمحه اهلل تعاىل-بن أمحد بن حممد بن ُقدامة املقّدسي 

 : -رمحه اهلل–قال 

 

 

    
 
 

 
 

يف باب األمساء والصفات، وفق فهم اليت ينطلق فيها السلف املوضع ، مجلة من القواعد تضّمن هذا 
 .سلف األمة

 

َن ﴿ سأ َاُء احلُأ َمسأ تَ َوى﴿والصفاُت الُعلى  ﴾َلُه األأ لَُه َما يف (5)الرَّمحأَُن َعَلى الأَعرأِش اسأ
نَ ُهَما َوَما ََتأَت الث ََّرى َرأِض َوَما بَ ي أ َوِإنأ ََتأَهرأ بِالأَقوأِل فَِإنَُّه يَ عأَلُم (6)السََّماَواِت َوَما يف األأ

َفى ٍء ِعلأًما﴿، [7-5:طه] ﴾السِّرَّ َوَأخأ َر كلَّ ، وقَ هَ [21:الطالق] ﴾َأَحاَط ِبُكلِّ َشيأ
ًما، ووِسَع كلَّ شيٍء رمحًة وِعلًما،  َ أَيأِديِهمأ َوَما َخلأَفُهمأ ﴿خملوٍق ِعزًَّة وُحكأ يَ عأَلُم َما بَ ْيأ

، َموأصوٌف مبا وصَف به نفَسُه يف كتابِِه العظيِم، [221:طه] ﴾َواَل ُيُِيطُوَن بِِه ِعلأًما
 .وعلى لساِن نَِبيِِّه الكريِ 

 



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

 عريف توحيد األمساء و الصفات؟ 

ى ووصف به نفسه يف كتابه أو على لسان هو إفراد اهلل تعاىل مبا مسّ  :توحيد األمساء والصفات
وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غري َتريف وال تعطيل،  رسوله ،

 .ومن غري تكييف و ال متثيل
 

ماهي عقيدة أهل السّنة واجلماعة وعقيدة اجلهمّية و املعتزلة يف باب األمساء   
 والصفات من حيث النفي واإلثبات؟

 .اجلهمّية أنكروا األمساء الصفات -
 .ا أعالم حمضة ال وصف فيهااألمساء على أنّ املعتزلة أثبتوا  -
 . ه من صفة وما تضّمنه من أثر إن كان متعّدياأهل السنة واجلماعة يثبتون االسم وما تضمنّ  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

َن، َوالصَِّفاُت اَلأُعَلى : ))مامعن قوله   سأ َمسأَاُء َاحلُأ  ؟(( َلُه َاألأ
  .أي أنّه سبحانه و تعاىل  خمتّص باألمساء احلسن والصفات العلى

 

:قاعدة   

أهل السنة واجلماعة يثبتون االسم وما تضمنه من صفة وما تضّمنه من أثر 
 إن كان متعّديا

:قاعدة   

 أمساء اهلل أعالم و أوصاف
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 ما الدليل على أّن هلل أمساء حسن ؟
و ذ ر وْا الَِّذين  ي  ْلِحد ون  ِفي أسمائه  ﴿و لِّلِه األ ْسم اء اْلح ْسن ى ف اْدع وه  ِبه ا : دليله قوله تعاىل

  ﴾س ي ْجز ْون  م ا ك ان وْا ي  ْعم ل ون  
َعةً  ِإنَّ لِلَّهِ )):  قَالَ    َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ    وحديث َأِِب ُهَري أرَةَ  َا ِتسأ ِعَْي امسأ ِماَئًة ِإالَّ َواِحًدا َمنأ  َوِتسأ
َنَّةَ  َصاَها َدَخَل اجلأ  (( َأحأ

 
 لة منه ؟الالد بيّّن وجه العلى؟الصفات ب على اتصاف اهللما الدليل 

ما جاء يف صحيح البخاري أّن رجال خرج : الدليل الّدال على اتصاف اهلل تعاىل بالصفات العال
بسريّة وكان يصلي بأصحابه فيقرأ سورة اإلخالص يف كل ركعة مع سورة أخرى فلّما رجعوا إىل 

إيّن أحّبها )) : فاستدعى الرجل فسأله فقال   العمل فسأله الرسول واستنكروا هذا   الرسول
  ((.ألّنا صفة الرمحن
 " صفة الرمحن"قوله والشاهد هنا هو 

فأفاد العموم أي كّل صفة                        "الرمحن"مفرد أضيف ل    "صفة":   وجه الداللة
  .هي هلل تعاىل

ل ْم ي ِلْد * اللَّه  الصَّم د  * ﴿  ق ْل ه و  اللَّه  أ ح ٌد وهذه السورة تضّمنت صفات الرّب جّل وعال 
اهلل جّل وعال متصف  فهذا هو الّدليل الّداّل على أنّ  ﴾و ل ْم ي ك ن لَّه  ك ف ًوا أ ح ٌد * و ل ْم ي ول ْد 

 .بصفات الكمال واجلمال واجلالل وله الصفات العلى
 
 
 
 
 
 



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ذكر املصنف مجلة ممّا وصف اهلل به نفسه مقتبسا هذه الصفات من النصوص 

وأوردها يف هذا املعن وضحي ذلك؟) اذكري النص الذي اقتبسه مع ذكر اآلية اليت 

 اقتبسها منه(

ٍء ): كما قال جل وعال   أحاط بكل شيء علًما: قال  َصٰى ُكلَّ َشيأ َوَأَحاَط مبَا َلَديأِهمأ َوَأحأ

يطًاوََكاَن ): وكما قال جل وعال (َعَدًدا ٍء حمِح  :و تضمن هذا القول. (اللَُّه ِبُكلِّ َشيأ

َصىٰ  مبَا َلَديأِهمأ  َوَأَحاطَ ) :قال تعاىل: بيان سعة علمه -                  ءٍ  ُكلَّ  َوَأحأ  (َعَدًدا َشيأ

 .لعلم هلل تعاىلاثبات صفة ا -          
 

:القاعدة  

أمساء اهلل كّلها حسن، أي بالغة يف احلسن غايته؛ ألّنا متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من  
َن﴾: الوجوه قال اهلل تعاىل سأ َاُء احلُأ َمسأ  .﴿َولِلَِّه األأ

 :القاعدة

والعلم، والقدرة، صفات اهلل كّلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كاحلياة، 
َعأَلى﴾، وألّن الرّب   :والسمع، والبصر، واحلكمة، والرمحة، والعلو، وغري ذلك، لقوله تعاىل ﴿َولِلَِّه الأَمَثُل األأ
 .كامل فوجب كمال صفاته

(شرح اللمعة للشيخ ابن عثيمْي رمحه اهلل)  

 

http://www.alro7.net/ayaq.php?langg=arabic&aya=28&sourid=72
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َوُهَو الأَقاِهُر فَ وأَق ): فإن اهلل جل وعال قال وقهر كل مخلوق عزة وحكًما: قال بعد ذلك 

َِبريُ  ۚ  ِعَباِدِه  ِكيُم اْلأ  :و تضمن قوله  (وهو العزيز احلكيم): وقال جّل وعال (َوُهَو احلَأ

 . بيان قوة قهره، وحكمه -
   

َرب ََّنا َوِسعأَت  ): وهذا كما يف قوله تبارك وتعاىل عن مالئكته ،ووسع كل شيٍء رحمًة وعلماً   

ٍء رَّمحأًَة َوِعلأًما فَاغأِفرأ لِلَِّذيَن تَابُوا َوات َّبَ ُعوا َسِبيَلكَ   : و تضمن هذا . (ُكلَّ َشيأ

أن اْللق ال ُييطون به علًما لقصور إدراكهم عّما يستحّقه الرّب العظيم من صفات  -
 .الكمال والعظمة
مأ َويُ ؤأِمُنوَن بِهِ ) : قال تعاىل ِد َرِّبِِّ  الَِّذيَن َُيأِمُلوَن الأَعرأَش َوَمنأ َحوألَُه ُيَسبُِّحوَن ِِبَمأ

تَ غأِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا َةً  َوَيسأ ٍء رَّمحأ فَاغأِفرأ لِلَِّذيَن تَابُوا َوات َّبَ ُعوا  َوِعلأًما َرب ََّنا َوِسعأَت ُكلَّ َشيأ
ِحيمِ   ( َسِبيَلَك َوِقِهمأ َعَذاَب اجلَأ

 

 وهذا كّله ُيسّمى بالتضمْي واإلقتباس

 

العظيم، وعلى لسان نبيه موصوف مبا وصف به نفسه يف كتابه : ما معن قوله 

 الكري ؟

الرّب جل جالله له الصفات العلى ، صفات اجلمال والكمال فهو موصوف بالذي وصف به نفسه 

ِ َيَديأِه َواَل ): ه العظيم فقالف اهلل جل وعال كتابه بأنّ صيف كتابه العظيم كما و  الَّ يَأأتِيِه الأَباِطُل ِمن بَ ْيأ
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،ال بالعقول، وال (لة منزلة القرآنالسنة يف هذا الباب منزَّ )ه الكري ن نبيّ اوعلى لس( ِمنأ َخلأِفهِ 

 . بالكشف، وال بالذوق، وال باملألوف

 

 

 

 

 

 

 

َعةً  ِإنَّ لِلَّهِ " :قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ِعَْي امسأَا ِتسأ ِماَئًة ِإالَّ َواِحًدا َمنأ  َوِتسأ
َنَّةَ  َصاَها َدَخَل اجلأ  ، فهل املراد أّن أمساء اهلل حمصورة بعدد؟" َأحأ

 الذي عليه احملّققون من األصوليْي و غريهم أّن العدد ليس له مفهوم، أي ال يُراُد به احلصر، -2
 .إاّل إذا دّل دليل داخلّي أو خارجي على ذلك

أسألك ": أمساء اهلل غري حمصورة بعدد معْي لقوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث املشهور -1
الّلهم بكّل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحًدا من خلقك، 

يف علم الغيب عنده ال ميكن حصره وال ، وما استأثر به "أو استأثرت به يف علم الغيب عندك
  .اإلحاطة به

 

 :القاعدة 

 :أمساء اهلل ال تثبت بالعقل، وإمنا تثبت بالشرع  

ألّن  فهي توقيفية، يتوقف إثباهتا على ما جاء عن الشرع فال يزاد فيها وال ينقص،
العقل ال ميكنه إدراك ما يستحّقه تعاىل من األمساء فوجب الوقوف يف ذلك على الشرع، 
وألّن تسميته مبا مل يسم به نفسه، أو إنكار ما مسى به نفسه جناية يف حقه تعاىل فوجب 

 .سلوك األدب يف ذلك
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هل يصّح رّد بعض نصوص القرآن أو السّنة الصحيحة الواردة يف األمساء و 
 الصفات؟

ِمنأ -َعَليأِه اَلسَّاَلمُ -أَوأ َصحَّ َعنأ اَلأُمصأطََفى  و كلح َما َجاَء يف اَلأُقرأآِن، :ال يصّح، قال املصنف
ِليِم َوالأَقُبوِل، َوتَ رأُك اَلت ََّعرحِض َلُه بِالرَّدِّ  ميَاُن بِِه، َوتَ َلقِّيِه بِالتَّسأ   َوالتَّأأِويلِ ِصَفاِت اَلرَّمحأَِن َوَجَب َاإلأِ

 .تفيد العموم ، أي مجيعها بال استثناء فيها :فكلّ 
 

 ؟"أو تواتر"ومل يقل " أو صحَّ : "قال املصنف ملاذا

 :ألنّ " أو تواتر"ومل يقل املصنف : َأوأ َصحَّ :قال 
 يكن ُملتفتاً إليه عند أئّمة السلف بل األصل عندهم والعمدة والعهدة على صحة النقل ملالتواتر  

سوى أهل البدع من القدرية  وأّما اشرتاط كون احلديِث متواترا، فهذا مل يقل به ،وصحة احلديث
، إذ أّنم "قواطع األدلّة"، كما نّص عليه اإلمام أبو املظّفر السمعاين يف كتابه و اجلهمّية و املعتزلة

 .يقولون أّن العلم إمّنا يُؤخذ من جهة الّتواتر، و أّما أحاديث اآلحاد فال تُفيُد العلم
 
 
 
 
 

ِمنأ ِصَفاِت اَلرَّمحأَِن َوَجَب -َعَليأِه اَلسَّاَلمُ -وَُكلح َما َجاَء يف اَلأُقرأآِن، أَوأ َصحَّ َعنأ اَلأُمصأطََفى 
ِليِم َوالأَقُبوِل، ميَاُن ِبِه، َوتَ َلقِّيِه بِالتَّسأ ِثيلِ  َاإلأِ ِبيِه َوالتَّمأ .َوتَ رأُك اَلت ََّعرحِض َلُه بِالرَّدِّ َوالتَّأأِويِل، َوالتَّشأ  
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ما الواجب اَتاه نصوص الكتاب و السّنة الصحيحة الواردة يف صفات الرّب  
 جّل وعال؟

 .اإلميان ِّبا لفظا ومعن -2
ِليِم َوالأَقُبولِ  -1 ِكلونا على اإلطالق،: تلقيها بِالتَّسأ بل يسّلمون مبا  فال يرّدونا وال يستشأ

 :   جاء يف كتاب اهلل و سنة نبيه
 .فما آمٌن يف دينه كمخاطر دعوا كل قول عند قول حممد         

فأهل السنة ال : ترك التعرحض هلا سواءا بالرّد أو التأويل أو بالتشبيه أو بالتمثيل -3
 -"اليقينّيات"يسميها املتكّلمون ب        -يعرتضون بشبهات عقلية 

االستواء معلوم والكيف جمهول : "كما قال إمام مالك)يثبتون املعن ويُفّوضون الكيفية  -4
 "(واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة

 :المتواتر

 .ما رواه مجاعة يستحيل يف العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إىل شيء حمسوس

 .متواتر لفظاً ومعًن، ومتواتر معًن فقط:وينقسم المتواتر إلى قسمين

من كذب عليَّ ُمتعمداً فليتبوَّأ مقعَده من " :قوله صّلى اهلل عليه وسّلم: مثاله.ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه: فاملتواتر لفظاً ومعن
 .فقد رواه عن النيب صّلى اهلل عليه وسّلم أكثر من ستْي صحابيًّا، منهم العشرة املبشرون باجلنة، ورواه عن هؤالء خلق كثري.  [3]"النار

 .ما اتفق فيه الرواة على معًن كلي، وانفرد كل حديث بلفظه اْلاص: واملتواتر معن

 أحاديث الشفاعة، واملسح على اْلفْي :مثاله

 .ما سوى املتواترهو :اآلحاد 
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آَمنأُت بِاَللَِّه َومبَا َجاَء َعنأ اَللَِّه َعَلى :" إذا أشكل علينا أمر نقول ما قاله اإلمام الشافعي -5
 ".َلى ُمرَاِد َرُسوِل اَللَِّه اَللَِّه، َومبَا َجاَء َعنأ َرُسوِل اَللَِّه، عَ ُمرَاِد اَللَّه، َوآَمنأُت ِبَرُسوِل 

 َوالرَّاِسُخوَن يف الأِعلأِم ": وهذا هو طريق الراسخْي يف العلم كما قال تعاىل
 " يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمنأ ِعنأِد َرب َِّنا 

 :ِمنأ ِصَفاِت اَلرَّمحأَِن َوَجَب -َعَليأِه اَلسَّاَلمُ -َعنأ اَلأُمصأطََفى  وَُكلح َما َجاَء يف اَلأُقرأآِن، أَوأ َصحَّ 

ميَاُن بِهِ   .اإلميان به لفظا و معن َاإلأِ

ِليِم َوالأَقُبولِ    عدم الرّد و التسليم     َوتَ َلقِّيِه بِالتَّسأ

ِثيلِ َوتَ رأُك اَلت ََّعرحِض لَُه بِالرَّدِّ َوالتَّأأِويِل،   ِبيِه َوالتَّمأ  عدم االعرتاض بشبهات عقلية.               َوالتَّشأ

َكَل ِمنأ َذِلَك َوَجَب ِإث أَباتُُه َلفأظًا، َوتَ رأُك اَلت ََّعرحِض ِلَمعأَناه   اثبات املعن و تفويض الكيفية:خطأ        َوَما َأشأ

 

ِبيه  –التَّأأِويل  –الرَّدِّ : يلي اشرحي ما  ِثيل؟ –التَّشأ  التَّمأ

 اجلحود والتكذيب واإلنكار :الردّ  -2
 :وهو نوعان :التأويل -1

 وهو رجوع الشيء إىل حقيقته  :التفسري .1
وهو املراد عند )التحريف : ، وحقيقتهصرف اللفظ عن ظاهره إىل معن غري مراد .2

 (املتأخرين، فهو ال يعرف ال يف لغة العرب وال بالشريعة
 والضابط هنا: 

املعن، فهو حممود النوع ويكون من القسم األول، وهو التفسري، دليل على  إن دلّ 
شرح الواسطية ]وإن مل يدل عليه دليل، فهو مذموم، ويكون من باب التحريف 

 [للشيخ ابن عثيمْي بتصرف يسري جدا
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سبحانه –فإّما أن يشبِّه اهلل خبلقِه، أو يشبَِّه خلقُه به )جعُل شبيه للموصوف  :التشبيه -3
 (-وتعاىل

من شبه اهلل خبلقه  " د جاء عن معْي بن محّاد اْلزاعي شيخ البخاري رمحه اهلل أنه قالوق
 "ومن جحد ما موص اهلل به كفر كفر

 .ذكر مماثل للشيء :الّتمثيل -4
 

 ملا فّرق املصنف بْي التشبيه و التمثيل ؟  
 :فّرق املصنف بْي التشبيه والتمثيل ألنّ 

 التشبيه أعّم فإن التشبيه ال يلزم أن يتكافأ فيه املشبَّه واملشبَّه به  
ويندر استعماله يف غري هذا املعن كما هو معلوم يف   ، و أّما الّتمثيل فإّن هذا هو الغالب فيه 

 .كالم العرب وإستعماالهتم فهم يشّبهون اهلل تبارك وتعاىل وميثّلونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َكَل ِمنأ َذِلكَ  َوَجَب ِإث أَباتُُه َلفأظًا، َوتَ رأُك اَلت ََّعرحِض ِلَمعأَناُه، َونَ ُردح ِعلأَمُه ِإىَل قَائِِلِه، َوََنأَعُل  َوَما َأشأ
َدَتُه َعَلى نَاِقِلِه، اِت َِّباًعا ِلطَرِيِق اَلرَّاِسِخَْي يف اَلأِعلأِم، اَلَِّذيَن أَث أَن اَللَُّه َعَليأِهمأ يف كِ   َتاِبِه اَلأُمِبْيِ ُعهأ

: آل عمران( )َوالرَّاِسُخوَن يف الأِعلأِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمنأ ِعنأِد َرب َِّنا)-ُسبأَحانَُه َوتَ َعاىَل -ِبَقوألِِه 
تَِّبُعوَن َما َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوِِّبِمأ َزيأٌغ فَ يَ ) َوقَاَل يف َذمِّ ُمبأَتِغي اَلتَّأأِويِل ِلُمَتَشاِبه تَ نأزِيِلِه ( 7من اآلية

َنِة َوابأِتَغاَء تَأأِويِلِه َوَما يَ عأَلُم تَأأِويَلُه ِإالَّ اللَّه َفَجَعَل ( 7من اآلية: آل عمران()َتَشابََه ِمنأُه ابأِتَغاَء الأِفت أ
َنِة مث حجبهم عمّ ، اِبأِتَغاَء اَلتَّأأِويِل َعاَلَمًة َعَلى اَلزَّيأغِ  ا أملوه، وقطع أطماعهم َوقَ َرنَُه بِابأِتَغاِء اَلأِفت أ

(َوَما يَ عأَلُم تَأأِويَلُه ِإالَّ اللَّه) عما قصدوه، بقوله سبحانه  
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 ؟"َوتَ رأُك اَلت ََّعرحِض ِلَمعأَناهُ :" ما السبب يف استشكال بعض أهل العلم لقوله 

َُفوِّضة 
أهل  -(.أي الذين يفّوضون املعن)السبب يف ذلك أّنم أرجعوا هذا القول إىل ما يعتقُدُه امل

  -اّلذين جيّهلون األنبياء والّرسل فيما نقلوه إىل الّناس أّنم نقلوا أشياء ال معن هلا -التَّجهيل

  

 

 

 

 :قال الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم رمحه اهللو 

وأّما كالم صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما  (وجب اإلميان به لفظًا )يف قول صاحب اللمعة "
إذ ال خيفى أن مذهب أهل السنة واجلماعة ، لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على املصنف 

واعتقاد أن هذه ، هو اإلميان مبا ثبت يف الكتاب والسنة من أمساء اهلل وصفاته لفظًا ومعنا
ين حقيقية تليق جبالل اهلل وأن هلا معا، األمساء والصفات على احلقيقة ال على اجملاز 

ومعاين هذه األمساء ظاهرة معروفة من القرآن كغريها ، وأدلة ذلك أكثر من أم َتصر  وعظمته
ال لبس فيها وال إشكال وال غموض فقد أخذ أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنه 

حاديث ألنا القرآن ونقلوا عنه األحاديث مل يستشكلوا شيئًا من معاين هذه اآليات واأل
وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة كما يروى عن مالك ملا سئل عن ، واضحة صرُية 
قال االستواء معلوم والكيف جمهول واالميان به ( الرمحن على العرش استوى) قوله سبحانه 

وكذلك يروى معن ذلك عن ربيعة شيخ مالك ويروى عن أم " واجب والسؤال عنه بدعة 
إذ الكالم يف الصفة فرع ، فال يعلمه إال اهلل: وأما ُكنه الصفة وكيفيتها  .وموقوفاً  سلمة مرفوعاً 

فكما ال يعلم كيف هو إال اهلل فكذلك صفاته وهو معّن اإلمام ، عن الكالم يف املوصوف 
أما ما ذكره صاحب يف اللمعة فإنه ينطبق على مذهب املفوضة " والكيف جمهول:"مالك 

 :قال الشيخ صاحل آل الشيخ حفظه اهلل

على املصنف هذه العبارة ألنّه املفروض أن يقول اإلميان به لفظاً ومعن، وأّما اإلميان به  انتقد
 .لفظاً هذا من قول أهل البدع
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وأخبثها، واملصنف رمحه اهلل إمام يف السنة وهو من أبعد الناس عن وهو من شر املذاهب 
وصلى اهلل وسلم على حممد وآله وصحبه . مذهب املفوضة وغريهم من املبتدعة واهلل وأعلم 

 "وسلم

 
 

َكَل  :من قولهما مراده ملاذا؟هل بن قدامة يقول مبذهب الّتفويض ؟   َوَما َأشأ
 ؟ِمنأ َذِلَك َوَجَب ِإث أَباتُُه َلفأظًا، َوتَ رأُك اَلت ََّعرحِض ِلَمعأَناُه 

 :ألنّه ال،

 َكَل ِمنأ َذِلَك " قال مّنا ظّن أنّه مشكل بالّنسبة إىل نظر العبد ، إىل نظر أي إ ":َوَما َأشأ
وإمّنا قد يقع نوع شبهة أو نوع إشكال .فيها إشكال املكّلف ال أّن كّل نصوص الّصفات

وهذا اإلشكال راجع إىل اجملتهد نفسه أو إىل سامع ذلك النّص ال إىل النّص نفسه وال إىل 
 .مجيع أفراد األّمة 

  مل يرد أن يعّممه يف مجيع نصوص الّصفات بل   -رمحه اهلل-حىت لو قيل ِّبذا فإّن ابن قدامة
لّصفات الّذاتية والفعلّية ،وكيفية التعامل معها ظاهر يف كالمه يف هذا الكتاب ويف غريه من ا

 أنّه يقول فيها بقول أئّمة الّسلف 
  وترك التعّرض للمعن مبعن أنّه يكون املعن ظاهرًا فيعرتض هلذا املعن مبعن آخر وهو :قوله

الّتفسري أو الّتأويل للمعن فنفى بأّنك إذا أشكل عليك شيء من نصوص الّصفات أن 
 .تعّرض له ببيان وتفسري وخروج عن ظاهره إىل ظاهر آخر ت

 

عدم تفسري املعاين عند وجود اإلشكال فلو أستقر يف  :-رمحه اهلل  -خالصة ما أراده املصنف
وليس املراد أن  ، نفس اجملتهد نوع إشكال فإنّه يراجع فيه نفسه وال يقحم تفسريه وَتريفه
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و مل يعرض أي إشكال ألئمة السلف )اإلشكال راجع إىل الّنص نفسه وال إىل مجيع أفراد األّمة 
 (.و أتباعهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟"َونَ ُردح ِعلأَمُه ِإىَل َقائِِلهِ :" ملاذا استشكال بعض أهل العلم قوله  

 .أشكل مما قبله، ألنّه ُييل على القول بأّن صفات اهلل من املتشابه:َونَ ُردح ِعلأَمُه ِإىَل قَائِِلِه 

 

 .أهل السنة واجلماعة يؤمنون بأمساء اهلل وصفاته لفظا ومعن، ويفّوضون الكيفية ألنّه ال يعلمها إاّل اهلل

 :القول بتفويض املعن فيه

 "ليّدبروا آياته: "للقرآن ألّن اهلل تعاىل قال تكذيبا.2

أن اهلل سبحانه خاطب عباده مبا ال يفهمون معناه وال يعقلون مراده منه، واهلل سبحانه : "قال الشيخ ابن باز
 (فتاوى ابن باز")وتعاىل يتقدس عن ذلك 

اهلل تعايل أمرنا أن نتدبر القرآن  فإن من املعلوم أن: وأما التفويض ": و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
 "وحّضنا على عقله وفهمه ، فكيف جيوز مع ذلك أن يراد منا اإلعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ؟

 وَتهيال لألنبياء والّرسل فيما نقلوه للناس.1

 واستطالة للفالسفة.3

 أقوال أهل البدع واإللحاد هذا من شرّ : "يقول شيخ اإلسالم    
 ".فيه تكذيباً للقرآن وتجهيالً للرسول واستطالة للفالسفة ألنّ 

 
 



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

هذه العبارة مومهة عليه رمحة اهلل وإن قنع طالب العلم مبا أهيب به عنها فاحلمد هلل وإالّ فقد تكّلم 

.فيها طوائف من أهل العلم   

 

 هل صفات اهلل من املتشابه ؟   
 :ليس على اإلطالق 

 .أمساء اهلل وصفاته من قبيل احملكم املطلق من حيث املعن -2
واملتشابه املطلق الذي ال يعلمه إال اهلل من حيث الكيفية، ألننّا مل نر اهلل ومل  -1

 .  خيربنا الصادق املصدوق، وليس هلل مثيل
 

َدتَُه َعَلى نَاِقِلِه : " ما معن قول املصنف     ؟"َوََنأَعُل ُعهأ

َدَتُه َعَلى نَاِقِلِه :" قوله ونكل العهدة على  .نردحها، بل ُنسّلمأي ال نعرتض عليها وال  ":َوََنأَعُل ُعهأ
 .ناقلها ألّنا قد صّحت عن الّناقل

 

 هل القرآن من احملكم أم من املتشابه؟  

 :الكتاب كّله حمكم وكّله متشابه وفيه حمكم وفيه متشابه

  ال  فهو حمكم من جهة اللفظ واملعن،. أي مبعن اإلتقان يف أخباره وأحكامهفهو من احملكم
 .يُردح بعضه على بعض، و ال يعقب بعضه على بعض

 من جهة بعض الكيفيات  كالصفات والغيبيات وما أشبه ذلك :وهو من املتشابه . 
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ويف موضع . إن اهلل وصف القرآن كله بأنه حمكم وبأنه متشابه)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
ينبغي أن يعرف اإلحكام والتشابه الذي يعمه، ف. آخر جعل منه ما هو حمكم ومنه ما هو متشابه

ِكَمتأ آيَاتُُه مُثَّ ُفصَِّلتأ : قال تعاىل. واإلحكام والتشابه الذي خيص بعضه ، "2: هود" اَلر ِكَتاٌب ُأحأ
ِديِث ِكَتابًا محَتَشاِِّبًا مَّثَاينَ : وقال تعاىل. فأخرب أنه أحكم آياته كلها َسَن احلَأ ، "13: الزمر " اللَُّه نَ زََّل َأحأ

واحلكم هو الفصل بْي الشيئْي، واحلاكم يفصل بْي اْلصمْي، واحلكمة فصل . فأخرب أنه كله متشابه
وذلك . بْي املشتبهات علمًا وعماًل، إذا ميز بْي احلق والباطل، والصدق والكذب، والنافع والضار

على يديه، وحكمت  حكمت السفيه، وأحكمته إذا أخذت: يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال
. الدابة وأحكمتها إذا جعلت هلا حكمة، وهو ما أحاط احلنك من اللجام، وإحكام الشيء إتقانه

 . إتقانه بتمييز الصدق من الكذب يف أخباره، ومتييز الرشد من الغي يف أوامره: فإحكام الكالم
ِكيمِ الر تِ : فقد مساه اهلل حكيماً بقوله والقرآن كله حمكم مبعن اإلتقان، : يونس" لأَك آيَاُت الأِكَتاِب احلَأ

2" 
أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن الأُقرأآَن َوَلوأ َكاَن ِمنأ : يف قوله وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد االختالف املنفي عنه

ِتالَفًا َكِثريًا ِإنَُّكمأ َلِفي : ، وهو االختالف املذكور يف قوله"21: النساء" ِعنِد َغريأِ الّلِه َلَوَجُدواأ ِفيِه اخأ
، ِبيث فالتشابه هنا هو متاثل الكالم وتناسبه[9-2: الذاريات] قَ وأٍل خمحأَتِلٍف يُ ؤأَفُك َعنأُه َمنأ أُِفكَ 

فإن الكالم احملكم . وهذا التشابه العام ال ينايف اإلحكام، بل هو مصدق له. يصدق بعضه بعضاً 
الف اإلحكام اْلاص، فإنه ضد التشابه خب. املتقن يصدق بعضه بعضه، ال يناقض بعضه بعضاً 

فالتشابه اْلاص هو مشاِّبة الشيء لغريه من وجه مع خمالفته له من وجه آخر، ِبيث يشتبه . اْلاص
 . على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك

وهذا التشابه إمنا يكون لقدر مشرتك . واإلحكام هو الفصل بينهما ِبيث ال يشتبه أحدمها باآلخر
 . بْي الشيئْي مع وجود الفاصل بينهما

مث من الناس من ال يهتدي للفصل بينهما، فيكون مشتبهًا عليه، ومنهم من يهتدي إىل ذلك، 
ِبيث يشتبه على بعض الناس دون . فالتشابه الذي ال متييز معه قد يكون من األمور النسبية اإلضافية

هذا االشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم . بعض
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ه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله، وإن كان ما وعدوا به يف اآلخرة مبا يشهدونه يف الدنيا فظن أنّ 
 [باختصار-التدمرية" ]مشبهاً له من بعض الوجوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلخيص 

 يوصف القرآن بأنّه حمكم كّله أو متشابه كّله أو حمكم و متشابه

 فما معن احملكم اذا ذكر وحده؟ 

 :الكذب يف أخباره ، وال جور يف أحكامه ، قال تعاىل : إذا ذكر احملكم مفردًا دون املتشابه ، فمعناه املتقن الذي ليس فيه خلل  
آيات الكتاب تلك )  :وقد ذكر اهلل اإلحكام يف القرآن دون املتشابه ، وذلك مثل قوله تعاىل، ( وتمت كلمة ربك صدقًا وعدالً )

 (كتاب أحكمت آياته )  :، وقال تعاىل  (الحكيم 

 وما معن املتشابه اذا ذكر وحده؟ 

مل يذكر هنا االحكام ووصف القرآن هنا  {اهلل نزل احسن احلديث كتابا متشاِّبا مثاين }ه متشابه قال تعاىل ه كلّ نّ يوصف القرآن بأ
ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا ) يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وال يتناقض قال تعاىل :  يه متشابه و معن متشابه أنّ بأ

 (فيه اختالفا كثريا

  ذكرا معا؟ املتشابه إذا ومعن احملكم وما 

م هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات حمكمات هن ا}ن ذكر فيها احملكم و املتشابه يف سورة ال عمران جاءت آية يف القرآ
 {الكتاب و اخر متشاِّبات 

 .تشابه مطلق وتشابه نسيب:  تشابه هنا ينقسم اىل قسمْيواملتشابه الذي اختلف معناه و املهنا احملكم  الذي اتضح معناه  

 على ماذا بن العلماء هذا التقسيم؟إىل قسمْي ينقسم املتشابه 

 :سورة ال عمران ( اهلل اّل إويله أوما يعلم ت )هذا التقسيم ينبّن على قراءة الوقف والوصل يف قوله تعاىل 

و هذه ، اذا وقفنافهذا تشابه مطلق ...ة قْي يف اجلنّ ه اهلل للمتّ عدّ و هذا يف كيفية الصفات و ما أ..ا اذا وقفت يكون تشاِّبا مطلق -
 .كثر السلفالقراءة عليها أ

هنا التشابه ...ويله ول و الراسخون يف العلم يعلمون تأك تقنّ كأ  { اهلل و الراسخون يف العلم اّل إويله أو ما يعلم ت} و اذا وصلت  -
 .اس دون بعضيكون تشابه نسيب يعّن خيتلف عند بعض النّ 

 



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

يرتتب على تأويل نصوص الوحيْي تأويال مذموما آثارا، ماهي، مع ذكر   
 الدليل؟

 "َفَأمَّا الَِّذيَن يف قُ ُلوِِّبِمأ َزيأغٌ  ": جعله اهلل تعاىل َعاَلَمة َعَلى اَلزَّيأغِ  -2
َنِة يف الّذنب -1 َنِة " : قرنه اهلل تعاىل بابأِتَغاءٌ الأِفت أ  "فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمنأُه ابأِتَغاَء الأِفت أ

ابتغاء الشبهات واللبس ليضلوا  :جماهد طلب الشرك، وقال والسدي، الربيع قال
 " َخلأفه ِمنأ  بَ ْيأ َيَديأِه َواَل  ِمنأ  اَل يَأأتِيه الأَباِطل "فكالم اهلل كلحه حق . ِّبا جهاهلم

ا حجبهم اهلل تعاىل عّما أّملوه من معرفة تفسري اآليات، وقطع أطماعهم عمّ  -3
  "ِإالَّ اللَّهَوَما يَ عأَلُم تَأأِويَلُه ": قصدوه

 

 

ا أوقع بعضهم النزاع مل يقل أحد من أهل اإلسالم بأن اهلل يتكلم مبا ال معن له، وإمنّ : مالحظة
 .واْلالف يف هل أّن اهلل جل وعال يتكلُم مبا ال يُفهُم معناه

 

 ؟هو الطريق ملعرفة ما جاء به الرسول ما  
 .الذين تلّقوا عنه اللفظ واملعن ها بهمعرفُة ألفاظه الصحيحة، وما فسرّ  -2
 .معرفُة لُغتهم اليت كانوا يتخاطبون ِّبا -1
 .االعتناء مبا حدَث من العبارات، وتغري من االصطالحات -3
وقد حُصلت مناظرة بْي أحد اْللفاء وأحد اْلوارج، وكان . إرجاع املعن إىل من نقل اللفظ -4

الذي نقل ": فقال له "َفُأولَِئَك ُهُم الأَكاِفُرونَ  َوَمنأ ملَأ َُيأُكمأ مبَا أَن أَزَل اللَّهُ ": يناظره يف قوله تعاىل
 "لفظ، وملأ تأخذ بنقلهم للمعنلفلَم أخذت بنقلهم ل. هذا اللفَظ بّْي معناه و هُم الّصحابة

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14468
http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=7caac939aa063e02
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  السحّنة"رواه اْلاّلل يف كتابه" 
 

بال كيف و ال : ما معن كالم اإلمام أمحد الذي نقله عنه املؤلف رمحهما اهلل  
 معن ؟

تفسري الصفات  أراد به تفسري اجلهمية املعطلة الذين أبتدعوا: "قال أبو العباس بن تيمية رمحه اهلل
 ".خبالف ما كان عليه الصحابة والتابعون من اإلثبات

 .ال ندرك الكيف و ال نؤول املعن:أي 

 قال الشيخ ابن عثيمْي: 

ال نثبت هلا معن خيالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل وليس مراده نفي املعن : وال معن أي: وقوله" 
وال نرد شيًئا  :  على هذا قوله هذا ثابت، ويدلّ  السلف فإنّ  ها بهالصحيح املوافق لظاهرها الذي فسرّ 

َماُم أَبُو َعبأِد اَللَِّه َأمحأَُد بأُن حُمَمٍَّد بأِن َحنأَبٍل  صلى اهلل عليه )يف قَ وأِل اَلنَّيبِّ  -رضي اهلل عنه–قَاَل َاإلأِ
ن أَيا ( )) وسلم  َبَه هَ ( ِإنَّ اَللََّه يُ َرى يف اَلأِقَياَمِة ) و ((  ِإنَّ اَللََّه يَ نأزُِل ِإىَل مَسَاِء اَلدح ِذِه َوَما َأشأ

ََحاِديِث نُ ؤأِمُن ِِّبَا ُق ِِّبَا، َاألأ َها، َواَل َمعأَن ، اَل َكيأفَ ، َوُنَصدِّ َونَ عأَلُم َأنَّ َما َجاَء بِِه ، َواَل نَ ُردح َشيأًئا ِمن أ
(صلى اهلل عليه وسلم )َواَل نَ ُردح َعَلى َرُسوِل اَللَِّه ، اَلرَُّسوُل َحقٌّ   

ثَ رَ  َسهُ  َواَل َنِصُف اَللََّه بَِأكأ ءٌ َوُهَو السَِّميُع ) ِباَل َحدٍّ َواَل َغايٍَة ، ممَّا َوَصَف بِِه نَ فأ لَيأَس َكِمثأِلِه َشيأ
َسهُ ، َونَ ُقوُل َكَما قَالَ ( 22من اآلية: الشورى()الأَبِصريُ  ، اَل نَ تَ َعدَّى َذِلكَ ، َوَنِصُفُه مبَا َوَصَف ِبِه نَ فأ

ُلُغُه َوصأُف اَلأَواِصِفْيَ  نُ ؤأِمُن بِالأُقرأآِن ُكلُِّه حُمأَكِمِه َوُمَتَشاِِّبِِه، َواَل نُزِيُل َعنأُه ِصَفًة ِمنأ ِصَفاتِِه ، َواَل يَ ب أ
ِديثَ ، ِلَشَناَعٍة ُشن َِّعتأ  َواَل نَ عأَلُم َكيأَف ُكنأُه َذِلَك ِإالَّ بَِتصأِديِق اَلرَُّسوِل ، َواَل نَ تَ َعدَّى اَلأُقرأآَن َواحلَأ

.َوتَ ثأِبيِت اَلأُقرأآِن ( صلى اهلل عليه وسلم )  

 



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

منها، ونصفه مبا وصف به نفسه، وال نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، وال نعلم كيفية كنه 
 ".شيء منها، ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات املعن املراد منها فإن نفيه لرد(. ذلك

 

 قال الشيخ صاحل آل الشيخ: 

 :الرد على طائفتْي( بال كيف وال معن)وأهل العلم يقولون إن اإلمام أمحد أراد بقوله "

يع  ّن الكيفي ة ال  يت تتومهه ا العق  ول، أو ( ب ال كي ف)الطائف ة األوىل املش بهة اجملس  مة رد عل يهم بقول  ه  .2
 .َوَصَف اهلَل جل وعال ِّبا اجملسمة أو املمثلة

ى املعطلة، ال ذين جعل وا مع اين النص وص عل ى خ الف الظ اهر رّد ِّبا رمحه اهلل عل( وال معن)وقوله  .1
املتب  ادر منه  ا، فق  الوا إن مع  ن الن  زول الرمح  ة، وق  الوا إن مع  ن االس  تواء االس  تيالء، وق  الوا إن مع  ن 
الرمح  ة اإلرادة؛ إرادة اإلحس   ان أو إرادة اْل  ري، وإن الغض   ب معن  اه إرادة االنتق   ام و   و ذل   ك فه   ذا 

 .تأويل منه
الذي جعله املعطلة، يعّن ( وال معن)الكيف الذي جعله اجملسمة، ( بال كيف)أمحد يقول  فاإلمام

 "املعن الباطل الذي صرف األلفاظ إليه املبتدعة املؤولة

 "( "من غري تفسري: "و قد جاء يف ألفاظ الّسلف أنم قالوا)وهو التفسري الذي جينح إليه أهل البدع

  

 قال الشيخ الفوزان: 
ِّبذه اللفظة، أي املعن الذي يفسره ِّبا املبتدعة، وهو التأويل، ليس املراد نفَي املعن املراد "

االستواء معلوم ، و الكيف جمهول ، : )احلقيقي، فإن معناها معروف كما يقول اإلمام مالك
( وال معن : ) فمعن قوله  -بدعة  -أي عن الكيفية  -و اإلميان به واجب ، و السؤال عنه 

ملعن الذي يريده أهل الضالل وهو التأويل ، مثل تأويل اليد بالقدرة ، و اجمليء مبجيء ا: أي 
  .أمره ، و النزول بنزول أمره ، و ما أشبه ذلك

هذه معان جاؤوا ِّبا هم ، و ن ننفيها ، وليست هي املعاين اليت أرادها اهلل سبحانه و تعاىل 



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

م يف اللغة العربية و إمنا يريد نفي املعن احملدث فهو ال يريد نفي املعن الذي هو معن الكال. 
  .؛ ألنه يرد على املبتدعة فهو يريد املعن الذي قصدوه و أحدثوه

. ال معن : إن اإلمام أمحد مفوض يقول : فال يتعلق ِّبذه العبارة من يريد التلبيس ، و يقول 
 املفوضة يف الكيفية ، ألنّ هو من . هذه طريقة املفوضة ، و اإلمام أمحد ليس من املفوضة 

 "و يبْي  ا املعن اللغوي فهذا واضح ال يفوض ، بل يفسرّ الكيفية جيب تفويضها أمّ 
 

َسُه : " ملاذا قال اإلمام أمحد    ثَ َر ممَّا َوَصَف ِبِه نَ فأ  ؟"َواَل َنِصُف اَللََّه بَِأكأ
يُتوقَّف فيها على ما جاء يف القرآن وصحيح السحّنة، وهذه  األمساء والصفات توقيفية، ألنّ 

 .قاعدة من القواعد يف األمساء والصفات
 

 ؟"ِباَل َحدٍّ َواَل َغايٍَة : " ما معن قول اإلمام أمحد 
أي ال حّد وال غاية تنتهي إليها أمساؤه وصفاته، فهو األول واآلخر، والظاهر والباطن، فال 

 .ها وغاياهتا وكيفيتها، إذ ال يعلم ذلك إال اهلل تعاىلنكّيفها فنذكر حدود
 
 

ٌء َوُهَو السَِّميُع الأَبِصريُ " فسري قوله تعاىل  مع ذكر ما يستفاد " لَيأَس َكِمثأِلِه َشيأ
 منها ؟

 هذه اآلية هي أصل أصول السلف يف باب األمساء و الصفات

 :شرح اآلية
  ٌء  "لَيأَس " اسم  :َشيأ
  " ِلَيأَس " خرب  ":َكِمثأِله" 



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

 زائد يف اللفظ، زائد يف املعن، للصلة والتوكيد": ك                     "حرف اجلر  
 يفيد احلصر والقصر ( َكِمثأِلهِ )ه التأخري  تقدي ما من حقّ  -
نكرة يف سياق النفي، فتعّم كّل شيء، ليس شيء مثله أبداً عز وجل أي ( شيء)كلمة  -

 هلل عز وجل؛ ألّن مماثلة الناقص نقص، بل إن طلب املفاضلة خملوق وإن عظم؛ فليس مماثالً 
 :يب الناقص والكامل َتعله ناقصاً؛ كما قيل
 أمل تر أن السيف ينقص قدره
 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا                            

ى نف: إن هلل مثيالً؛ لزم من ذلك تنقص اهلل عز وجل؛ فلهذا نقول: فهنا لو قلنا
مماثلة املخلوقْي نقص وعيب؛ ومتثيل الكامل  اهلل عن نفسه مماثلة املخلوقْي؛ ألنّ 

بالناقص جيعله ناقصا، بل ذكر املفاضلة بينهما جيعله ناقصاً؛ إال إذا كان يف مقام 
رُِكونَ  ( :التحدي؛ كما يف قوله تعاىل ٌر أَمَّا ُيشأ ، (59من اآلية: النمل()آللَُّه َخي أ

 (.241من اآلية: البقرة()ُقلأ أَأَن أُتمأ أَعأَلُم أَِم اللَُّه  ( :وقوله
 (مذكرة شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمْي)

 "السميع البصري :" 
وما ( السمع و البصر)و ما يتضمنانه من صفات ( السميع و البصري)اثبات أمساء اهلل  -

 (يسمع بسمعه و يبصر ببصره)يتضمنانه من أثر 
يف أضواء البيان، وكذلك الشيخ حممد بن ابراهيم يف شرحه على  أشار الشيخ الشنقيطي -

الواسطية بأن اهلل ذكر السمع و البصر لوجود اإلشرتاك بْي  مجيع املخلوقات فيه اليت خلقها 
اهلل تبارك و تعاىل ليبّْي أنّه مع عدم وجود املشاِّبة بْي املخلوقات يف هذين االمسْي ويف 

 .أن ُيساوى بْي اْلالق و املخلوق هاتْي الصفتْي، فكيف يُرادُ 

 :يستفاد من اآلية

وكذلك ما ناظرها وشاِّبها من )أّنا أصل أصول السلف، وهي القاعدة يف هذا الباب  -2
فال َتعلوا : "وقوله" ومل يكن له ُكُفؤا أحد: "وقوله" هل تعلُم لُه مِسيًّا: "اآليات كقوله تعاىل

 (و و ذلك" هلل أندادا وأنتم تعلمون



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

ءٌ  " -1 فيها رد صريح على املمثلة واجملسمة الذين يثبتون أن اهلل سبحانه " لَيأَس َكِمثأِلِه َشيأ
 .وتعاىل له مثيل

 فيها رد على املعطلة" َوُهَو السَِّميُع الأَبِصرُي "  -3

 

 ؟ملاذا قدم املصنف جبملة من أثار السلف يف هذا املنت  
  أراد رمحه اهلل أن يبْي ما يسميه العصريون مبنهج االستدالل يف باب العقيدة 

  ّا الكتاب والسنة فاألمر الكتاب والسنة واالمجاع دّلت على إثبات األمساء والصفات ، أمّ  وأن

 .و أّما االمجاه فقد ذكر بعضه يف هذا املصنفظاهر 

  إختالف يف مسائل اإلعتقاد ، و هلذا نّص وأراد أن يبْي أّن السلف رمحهم اهلل مل يكن بينهم

اإلمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على هذا اإلمجاع وبّْي طريقة أئمة السلف رمحهم 

أن نرد ": اهلل تعاىل الذين سبقوه ، طريقة املؤمنْي كما يف الرّد على اجلهمية وهلذا قال

م وإىل املعقول عند أصحابه املستفيض ها إىل أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلاملعقوالت كلّ 

الوحي كان ينزل بْي أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله مّنا ومنكم وكانوا مؤتلفْي  بْي أظهرهم ألنّ 

يف أصول الدين مل يفرتقوا فيه ومل يظهر فيهم البدع واألهواء احلائدة عن الطريق، فاملعقول 

إىل معرفة هديهم وطريقتهم إال هذه  عندنا ما وافق هديهم واجملهول ما خالفهم وال سبيل

وهو يقرر إمجاع السلف على أمور -رمحه اهلل–وقال ابن تيمية ." اآلثار وقد انسلختم

وإن عنيت أن مذهب السلف وهو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف ": اإلعتقاد

ب آثارهم فليس يف  فهذا يعلم بطالنه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم املوجودة يف كت
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كالم أحد من السلف كلمة توافق ما ختتص به هذه الطوائف وال كلمة تنفي الصفات اْلربية 

ومن املعلوم أن مذهب السلف إن كان يُعرف بالنقل عنهم فلريجع يف ذلك إىل اآلثار املنقولة 

الصواب بأن يكون كل من رأى قواًل عنده هو  عنهم وإن كان إمنا يعرف باإلستدالل احملض

فهذا هو " ال يقولون إال الصواب وهذا هو الصواب السلف ألن السلف هذا قول: "قال

فقائل هذا القول قد  السلف أنه على مذهب: الذي جيرئ املبتدعة على أن يزعم كل منهم

أن قوله هو احلق : بال نقل عنهم بل بدعواه السلف عاب نفسه بنفسه حيث أنتحل مذهب

 اه " بالنقول املتواترة السلف إمنا يذكرون مذهبف: أهل احلديث ، وأما

واملرجو منّا أن نتنبه هلذا األمر ألّنا نبتت نابتة عمياء صّماء تقول بأن السلف قد اختلفوا يف مسائل 

 العقيدة وتفرّقوا يف مسائل العقيدة 

 

؟َواَل نُزِيُل َعنأُه ِصَفًة ِمنأ ِصَفاتِِه ِلَشَناَعٍة :ما معن قوله    ُشن َِّعتأ

أي يُنزهلم منزلة -من الذين يسمعون نصوص الصفات من يشّنع على أهل السّنة و اجلماعة:أي 
نيع وجيعل قوهلم شنيعا ويَّة، ويصفهم بأنم محلة آثار ال  -الّتشأ فيسميهم باجملّسمة و يُلّقبهم باحلشأ

 .يفقهون معناها

 

 

 

َماُم أَبُو َعبأِد اَللَِّه حُمَمَُّد بأُن ِإدأرِيَس اَلشَّاِفِعيح رضي اهلل عنه  آَمنأُت بِاَللَِّه :قَاَل َاإلأِ
 ،َومبَا َجاَء َعنأ َرُسوِل اَللَّهِ ، َوآَمنأُت ِبَرُسوِل اَللَّهِ ، َومبَا َجاَء َعنأ اَللَِّه َعَلى ُمرَاِد اَللَّهُ 

 َعَلى ُمرَاِد َرُسوِل اَللَّهِ 



  ة االعتقادمع  ملخص لشرح ل   

 

 (ه 114-251) دريس الشافعّي املطَِّليّب القرشيّ وهو أبو عبد اهلل حممد بن إ

ومن . ه حق جيب على كل مسلم اعتقادها ما قال الشافعي فإنّ أمّ : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 ه . أ" ه سلك سبيل السالمة يف الدنيا واآلخرةاعتقده ومل يأِت بقول يناقضه، فإنّ 

 

 ماذا تضمن هذا القول لإلمام الشافعي؟ 

 :كالم اإلمام الشافعي ما يأيت  تضمن
اإلميان مبا جاء عن اهلل تعاىل يف كتابه املبْي على ما أراده اهلل من غري زيادة، وال نقص، وال -2

 .َتريف
اإلميان مبا جاء به عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، -1

 .وسلم، من غري زيادة وال نقص وال َتريف على ما أراده رسول اهلل صلى اهلل عليه
كل واحد منهم مل يؤمن مبا جاء عن اهلل   ويف هذا الكالم رد على أهل التأويل، وأهل التمثيل؛ ألنّ 

 .ورسوله على مراد اهلل ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا، وأهل التمثيل زادوا

 

 

 

 اإلثبات؟ -اإلمرار–اإلقرار  مامعن 

 التصديق ِّبا :اإلقرار

أي إمرارها كما جاءت من غري تعرض لتأويلها وَتريفها، وإمنا مُيرحونا كما جاءت على  :اإلمرار
 .ألفاظها ومعانيها، وال يعرتضون عليها

ََلِف  ،وَعَلى َهَذا َدرََج اَلسََّلفُ  ق أرَارِ   -َرِضَي اَللَُّه َعن أُهمأ -َوأَِئمَُّة َاْلأ رَاِر ، ُكلحُهمأ ُمتَِّفُقوَن َعَلى َاإلأِ مأ َواإلأِ
ث أَباِت ِلَما َوَرَد ِمنأ اَلصَِّفاِت يف ِكَتاِب اَللَّهِ  َغريأِ تَ َعرحٍض لَِتأأِويِلهِ  ِمنأ ، َوُسنَِّة َرُسولِهِ ، ، َواإلأِ  
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وهو إثبات ما أثبت اهلل لنفسه يف كتابه أو على لسان نبيه من غري َتريف وال تعطيل وال  :اإلثبات
 .تكييف وال متثيل

 من آيات الصفات ما يوهم التشبيه ؟ كيف نرد على من يقول إنّ  

هذا القائل مل يعرف الفرق بْي اْلالق الكامل واملخلوق، فاهلل سبحانه ال مسي له وال   -2
 "ليس كمثله شيء وهو السميع البصري"له وال شبيه له وال يقاس خبَلأقه  كفء له وال ندّ 

وهو مل يعّظِم اهلل بقوله أن ما مسى به اهلل نفسه يف كتابه أو على لسان نبيه مستلزم  -1
 .للتشبيه

قياس مشول، وقياس متثيل، وقياس أولوية، فهو سبحانه : القياس ينقسم إىل ثالثة أقسام -3
 .قياس متثيل وال قياس مشول ال يقاس خبلقهوتعاىل 

مثل جربيل عليه وقد يستحيل يف حق بعض املخلوقات أن تتخيل صورهتم،
فإذا كنا ال نستطيع أن نتصور جربيل بأجنحته الكاملة  . السالم بست مئة جناح 

كما خلقه اهلل، فمن باب أوىل أن نكف عن تصور صفات املوىل عز وجل، وهلل 
ٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي ": عز وجلاملثل األعلى، كما قال اهلل    "لَيأَس َكِمثأِلِه َشيأ
 وهذا يسمى بقياس األوىل

 

 انتهى و هلل الحمد و المّنة                 
 

 


